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Programın Dersleri
TEMEL SANAT EĞİTİMİ -  PERSPEKTİF -  İÇ MİMARİDE TEKNİK RESİM - 
 İNCE YAPI -  MALZEME BİLGİSİ  -  MOBİLYA TARİHİ/  ÇAĞDAŞ AKIM-
LAR  - BİLGİSAYAR (Autocad ve Photoshop)  - SANAT TARİHİ

Programa Katılım
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bi-
tirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kursların-
da ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev 
alabilirler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programın Amacı
Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir İÇ Mİ-
MARİ ve DEKORASYON eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı 
olan kaliteli elemanları yetiştirmeyi, sektörde çalışanların 
eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi
Hafta içi: Cuma hariç hafta içi her gün 10.30 - 16.30 arası  
Hafta sonu: 09.30 - 18.30 arası (Cumartesi - Pazar) 
Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere devamlılık esastır. 

Programın Açıklaması
Program; tek mekânda yaşam düzenlenmesi, çizim tekniği - projeler-
de ölçülendirme ve yardımcı çizim teknikleri - mobilya teknik çizimleri 
- temel perspektif - çok mekanlı yaşam düzenlenmesi - ahşap, sente-
tik, seramik, metal malzemeler - suluboya ile boya tekniği çalışmaları 
- temel ilkeler ve şematik ifadeler - dış mekan - doğa - mekan ilişkileri 
- sentetik malzemeler - çeşitli fonksiyonlu mekan düzenlenmesi - boya 
teknikleri (çeşitli malzemelerle) - maket çalışmalarını kapsamaktadır.

İç Mimari ve

Dekorasyon
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İç Mimarlık ve 
Dekorasyon 
Eğitimi
YURTDIŞI EĞİTİMİ VE BELGELENDİRME
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İç Mimarlık ve 
Dekorasyon 
Eğitimi a-Open College Network – İngiltere 

Open College Network (OCN) akreditasyon sistemi, öğrencilere farklı disiplinlere ait bece-
rilerini kanıtlamalarına imkan tanıyan bir hizmet sunmaktadır. Öğrenciler, Pera Güzel Sanat-
lar ’daki İç Mimari ve Dekorasyon eğitimine başlarken OCN’e de kayıt yaptırarak tüm dün-
yada geçerli  DİPLOMA veya SERTİFİKAYA sahip olabiliyor. Öğrencilerin, belge almak için 
gereken ödev ya da projeleri gerçekleştirmeleri yeterlidir. Ödevler veya projeler, OCN stan-
dartlarına uygun bulunduğu taktirde öğrenci, belgesini almaya hak kazanmaktadır. Alınan 
belge, iş bulmada ya da ileri eğitime yönelmede kullanılmaktadır. Başka eğitim kurumlarında 
İç Mimari ve Dekorasyon eğitimi almış ya da almakta olan öğrenciler ve sektorde çalışanlar 
da OCN’e kayıt yaptırabilirler.

b-Pera College – Kanada
Kanada - Vancouver’da bulunan Pera College, İç Mimari ve Dekorasyon programı öğrencile-
rine  uluslararası sertifika ve diploma alma imkanı sunmaktadır. İstanbul Pera Güzel Sanatlar’da 
1 yıl İç Mimari ve Dekorasyon Bölümünde okumuş olan öğrenciler, Pera College’de ister 1 yıl 
okuyarak uluslar arası geçerli Kanada Sertifikası, ister 2 yıl daha okuyarak uluslar arası ge-
çerli Kanada Diploması alabilirler. Ancak İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler, mesleki 
eğitiminin yanı sıra İngilizce eğitimi de alacaklardır. Haftada 15 saat  olarak planlanan eğitim 
sayesinde öğrenciler hem dil, hem de mesleki bilgisini geliştireceklerdir. Eğitim sonunda öğren-
ciler, İngilizce Dil Eğitim Sertifikası ile birlikte İç Mimari ve Dekorasyon alanında, tüm dünyada 
geçerliliği olan belgelerini PERA COLLEGE’den alacaklardır.

c- İtalya Eğitim ve Kültür Gezisi – İtalya
İç Mimari ve Dekorasyon öğrenci ve mezunları ile ilgili diğer alanlarda eğitim görmekte 
olanlar veya mezunlara, 3 hafta süreyle, bir yandan İtalya’nın seçkin okullarından Palazzo 
Spinelli Istituto’da sanat eğitimi alma ve diğer yandan da İtalyan sanat ve kültürü ile dün-
yaca ünlü sanat eserlerini yakından görme şansı tanımaktadır. Sanat Tarihi, Fresko, Trompe 
l’Oeil, Dekorasyon Teknikleri ve Çizim Teknikleri eğitimlerinin yer aldığı gezi sonunda öğren-
ciler, Palazzo Spinelli’den belge ve transkript alma imkanına sahiptir. Gezi 

sırasında ayrıca dünyanın önde gelen müzeleri ve sanat eser-
leri ziyaret edilecektir. Bu programa Resim, Moda Tasarım, 

Takı Tasarımı, Grafik Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Heykel, 
Restorasyon, İç Mimari ve ilgili diğer sanat dallarla il-

gilenen, bu alanda eğitim almakta olan veya almış 
veya bu alanlarda çalışan herkes katılabilir. Bu program her 
yıl Haziran - Temmuz aylarında gerçekleşir.

Programın Amacı
Pera Güzel Sanatlar ’da aldıkları eğitimin neticesinde elde ettikleri MEB 
onaylı belgeyle Türkiye’de ve yurtdışında iş ve yüksek eğitim olanaklarına 
kavuşabilen öğrenciler, istedikleri taktirde bilgi, belge ve becerilerini daha 
üst seviyeye ve uluslar arası standartlara taşımak üzere yurtdışı eğitim ve 
belgelendirme imkanlardan faydalanabilirler.
Öğrenciler; 
a. Open College Network – İngiltere 
b. Pera College – Kanada
c. İtalya Eğitim ve Kültür Gezisi (Palazzo Spinelli Istituto) – İtalya
       alternatiflerinden birine yönelerek hedeflerine ulaşabilirler.
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Grafik 
Tasarım
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Programın Amacı
Sürekli değişen, gelişen, yenilenen dünyamızda, geleneksel 
eğitim anlayışları yerine, çağdaş, akılcı, özgür, araştırmacı, 
denemeye ve sorgulamaya yatkın anlayışların yer aldığı 
programları uygulayan ve bunların günümüz koşullarına uyup 
uymadığını, gereksinmeleri karşılayıp karşılamadığını tartan 
bir eğitim disiplini ile hizmet veren grafik tasarım atölyesi, 
görsel iletişimde piyasa gerçeklerine hakim, geleceği şekil-
lendirecek tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.  

Programın Açıklaması
Program içeriğinde teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı eğitim yaklaşımı 
söz konusudur. Pratik eğitimde; Geometrik Formlar, Font Tasarımı, Manuel 
ve Dijital çizimler, Piktogram Tasarımı, Firma Logo-Type Tasarımı, Kurumsal 
Kimlik, Dergi Logosu Tasarımı, Kitap Kapağı Tasarımı, Ambalaj ve Kutu 
Tasarımı, Illustratör’e giriş, Illustrasyon Basın ilanı, Broşür, Afiş – Poster, 
Hareketli grafik – jenerik, Bitirme Projesi: Reklam Kampanyası gibi konu-
lar işlenmektedir. Teorik olarak ise; Grafik Tasarımda gerekli olan dijital 
program anlatımlarına giriş, Grafik Tasarımda Tipografi, Tasarımı besle-
yen bilimler, Grafik Tasarımda İletişimin Önemi, Grafik Tasarımda gerekli 
olan Fotoğrafa Giriş, Tasarıma Giriş, Tasarım Süreçleri, Grafik Tasarım 
Tarihi, Grafik Tasarımda Reklamın Önemi, Grafik Tasarımda Pazarlamanın 
Önemi ve Grafik Tasarımın Mutfağı: Matbaa Grafik Tasarımda Renk Bilgisi 
gibi konular ele alınmaktadır. Bitirme projeleri öğrencinin tüm yıl boyunca 
yaptıklarının birer göstergesi olmaktadır.

Programın Dersleri
Temel Sanat Eğitimi
Teknik Çizim 
İki Boyut / Üç Boyut 
Grafik Tasarım
Bilgisayarlı Tasarım  
(Photoshop ve Illustrator) 
 Sanat Tarihi / Avrupa Sanatı ve Rönesans

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitir-
me Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Süresi
Hafta içi: Cuma hariç hafta içi her gün 10.30-16.30 arası
Hafta sonu: 09.30-18.30 arası (Cumartesi - Pazar)
Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere devamlılık esastır.
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Takı TasarımI ve 
Kuyumculuk 
Teknikleri



9

Programın Derecesi
Tam Zamanlı programı başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bi-
tirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında ve-
özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilirler ve 
konuları ile ilgili işyeri açabilirler). Yarı Zamanlı programı başarı ile bitiren 
öğrencilere ise Katılım Belgesi verilir.

Programın Amacı
Kuyumculuk teknikleri ve takı tasarımının ana ögelerini kavratarak, kuy-
umculuk sektörüne profesyonel ‘Takı Tasarımcısı’ yetiştirmek. Uluslar arası 
rekabet ortamında teknolojik gelişmeler ile geleneğin getirdiği yöntemleri 
bütünleştiren eğitmenler denetiminde öğrencinin tasarımını hazırladığı ürünü 
imal ederek sunumunu yapmasını sağlamak. 
Program tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere seçeneklidir!

Program  Açıklaması - Tam Zamanlı
Tam zamanlı program; temel kuyumculuk bilgisi edinmek ve takı tasarımı eğitimi 
almak isteyen, sektörde çalışan veya hobi amaçlı bu alanla ilgilenen tüm 
bireylere açık bir programdır. Bu program 1 akademik yıl sürer ve haftanın 4 
günü eğitim verilir. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere staj yaptırılır.

Program  Açıklaması - Yarı Zamanlı
Yarı Zamanlı Program ise hafta içi veya hafta sonu olmak üzere 1 tam 
gün süren, 1 ya da 2 yıl süreli bir programdır. Hem profesyonellere, hem de 
amatörlere uygun bir eğitim sistemi vardır. Bu program sektörde çalışan ve 
eksiklerini gidermek isteyen profesyoneller veya sektöre yeni girmek isteyen 
öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Tezgah, el aletleri ve yan aletlerin 
tanıtımı, madenler ile tanışma, eritme işlemleri, el işlemlerine başlama, kesme 
(kıl testere), delme motifli ajur çalışmaları, tel ile halka ve desen çalışmaları, 
taş yuvalı yüzük ve kolye ucu çalışması, kaynak çalışması, heştekle kabara 
çalışması, özgün tasarımların uygulamaları, kolye, bilezik, yüzük ve küpe 
çalışmaları bu program içerisinde yer almaktadır. 

Programın Dersleri - Tam Zamanlı
Takı Tarihi, Sanat Tarihi, Takı Çizimi Üretimi, Mesleki Resim ve Teknik Çi-
zim, Takı Tasarımı, Hazır Malzeme Takılar, Etüt ve Takıda Detay, Gemo-
loji, Araştırma Teknikleri

Programın Dersleri - Yarı Zamanlı
Takı Çizimi Üretimi, Takı Tasarımı

Programın Süresi
Tam Zamanlı Program: Hafta içi 4 tam gün (1 akademik yılda biter)
Yarı Zamanlı Program: Hafta sonu 1 tam gün sürer (1 ya da 2 akademik 
yıl seçeneklidir)

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.
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Sinema ve 
Televizyon
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Programın Amacı
Program, sinema ve TV alanında çalışmak isteyen, bu alanda 
yapımcı, yönetmen olarak veya alanın herhangi bir konu-
sunda kariyer  planı olanlara yönelik profesyonel düzeyde 
bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim, sektörün uzmanları 
tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak 
verilir. Böylece sektörün ihtiyacı olan bilgilerle donanmış ele-
manlar yetiştirilir. Eğitim, bu alanda çalışan ve eğitim almamış 
kişilere de açıktır.

Programın Açıklaması
Sinema - TV eğitimi almak isteyen her yaşta öğrenciye, doğru ve 
profesyonel bir eğitim ortamı sunar. Eğitim süresince, metin yazımından 
çekimine, montajından seslendirmesine kadar tüm aşamalarıyla bir filmin 
yapımı, uygulayarak öğretilmektedir. Öğrenciler, kurumumuzun yüksek 
teknolojiyle donatılmış stüdyolarını kullanma ve dış mekanda çalışma 
imkanı da bulmaktadırlar. Alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde çalı-
şan öğrenciler, mezun olduktan sonra yaptıkları çalışmalardan oluşan 
bir portföye sahip olmaktadır. Bu portföy, öğrencilerin yıl boyu yaptıkları 
kısa film, belgesel veya reklam filmi gibi çalışmalardan oluşur. 

Programın Süresi
Hafta içi: Cuma hariç hafta içi her gün 10.30 - 16.30 arası  
Hafta sonu: 09.30 - 18.30 arası (Cumartesi - Pazar)   
Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere devamlılık esastır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitir-
me Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programın Dersleri
GÖRSEL DÜZENLEME TEKNİKLERİ (KAMERA), SİNEMADA YAPIM - YÖ-
NETİM, SİNEMA DİLİ, TV’DE YAPIM - YÖNETİM, 
KISA FİLM VE BELGESEL, SENARYO, KURGU, SES TEKNİĞİ, HABER-
ROPÖRTAJ TEKNİKLERİ, SİNEMADA KARAKTER ANALİZİ, UYGULAMA, 
OYUNCULUK

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.



Programın Açıklaması
TEMEL SANAT EĞİTİMİ: Desen, Giysi – Figür, Teknik Çizim, 
Renk Bilgisi, Şapka- Çanta- Ayakkabı - Aksesuar 
SANAT TARİHİ: Giysi Tarihi 
MODELİSTLİK 
STİLİSTLİK 
KUMAŞ DESENLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ 
BİÇKİ – DİKİŞ: Malzeme Bilgisi / Aksesuar Malzemeleri 
KOLEKSİYON HAZIRLAMA: Prezentasyon
PORTFOLYO HAZIRLAMA VE DİPLOMA PROJESİ: Kendi 
tasarımı olan desen veya motifle (dokuyla) giysi koleksiyonu 
tasarlama

Programın Süresi
Hafta içi (Cuma hariç 4 gün, 10:30 - 16:30 arası)
ve haftasonu seçeneklidir. 
Toplam süre 1 akademik yıldır. 

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı 
Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı 
meslek kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici 
statüsünde görev alabilirler ve konuları ile ilgili işyeri açabilir-
ler).

Programın Amacı
Program, üniversite hocaları ve sektörün uzmanları tara-
fından sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgi-
lerle donanmış elemanlar yetiştirmeyi, doğru bir MODA 
TASARIM ve TEKSTİL eğitimi vermeyi ve sektörde çalı-
şanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.  

Programa Katılım Koşulları
 Lise ve dengi okul mezunu her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.

Moda Tasarımı 
ve

Tekstil
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Modelistlik
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Programın Amacı
Bu alanda çalışan ve eğitim almamış kişilere de açık olan 
program, doğru bir Modelistlik eğitimi vererek, sektöre yeni 
ve kaliteli elemanlar yetiştirmeyi ve sektörde çalışanların 
eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.

Programın Açıklaması
Program; Modelistliğin tanımı, Vücut tiplerinin tanımı, Tekstil ve Konfek-
siyon Bilgisi, Temel Kalıp Bilgisi, Ölçüler ve Ölçü Alma, Temel Etek Çi-
zimleri ve Model Uygulamaları (Etek için şablon hazırlama ve serileme, 
pantolon etek çizimleri ve model uygulamaları, parçalı ve daire etek 
çizimleri ve model uygulamaları, temel pantolon çizimleri ve model 
uygulamaları, pantolon için şablon hazırlama ve serileme), Temel 
beden ve kol çizimleri, Penssiz beden kalıbı, Kapama payı teknikleri, 
Giyside detay (Yaka ve cep çeşitleri), Temel beden üzerine çeşitli 
giysi çizimleri ve model uygulamaları (Bluz, elbise, mont, manto, yelek, 
ceket, pelerin, kapüşon, kap, vb.), Pastal planı hazırlama, Eşofman çi-
zimi, Çocuk giyimi, Garson boy giyimi, Bayan iç giyimi, Abiye ve gelinlik 
çizimi ile kalıp alarak model hazırlama konularını içerir.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren ögrencilere M.E.B Onaylı Bi-
tirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.

Programın Dersleri
TEMEL SANAT EĞİTİMİ 
TEKNİK RESİM
MODEL ÇİZİMİ
MALZEME BİLGİSİ
SANAT TARİHİ - Giysi Tarihi 
BİLGİSAYARDA MODEL HAZIRLAMA

Programın Süresi
Hafta içi (Haftda 4 gün, 10:30- 16:30) ve hafta sonu seçeneklidir. 
Toplam süre 1 akademik yıldır.
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Stilistlik
Programın Amacı
Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir Stilist-
lik eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanları 
yetiştirmeyi ve sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı 
amaçlamaktadır.

Programın Açıklaması
Stilistlik hakkında genel bilgiler, çizgi, çizgi-nokta-yüzey ilişkileri, doku 
ve obje çalışmaları, perspektif, giyimi tanımlayan çeşitli öğelerin de-
tay çalışmaları (kumaş ve aksesuar), ölçü ve oran çalışmaları (insan 
vücudu, kadın, erkek ve çocuk vücut ölçü ve oranları, çeşitli duruşlarda 
doğru olarak insan vücudu çizmek, baş-yüz-kaş-göz-ağız-burun-
kulak çizimleri yapmak), siluet çıkartma yöntemleri, renk bilgisi, giyim 
kavramı (verev, pli, volan, büzgü, nervür, kup modellerini doğru olarak 
çizmek, yaka, kol, etek, pantolon, kol kapağı, cep ve yırtmaç ile kemer 
modellerini tekniğe uygun olarak çizmek), tekstil (hayvansal, bitkisel, 
sentetik, parlak ve mat kumaşlar), dokuma özelliklerine göre kumaşları 
çizimle ifade etmek, kreasyon çalışmaları, modernizasyon çalışmaları, 
giyimi tamamlayan aksesuarlar, yaş, mevsim ve kumaşa göre kreasyon 
araştırmaları, uygulama ve yapılan çalışmaların sergilenmesi

Programın Dersleri
Temel Sanat Eğitimi, Teknik Resim, Sanat Tarihi -
Giysi Tarihi, Kreasyon Hazırlama

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftada 1 gün 5 saat 
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 akademik yıldır. 

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir

Program Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere Katılım Belgesi verilir.
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Güzel ve Etkili 
Konuşma
SPİKERLİK
SUNUCULUK
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Programın Amacı
Türkçe’nin imlâsına, telaffuzuna ve estetik inceliklerine özen 
göstererek, özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma 
ve yorumlama gücü kazandırmayı, televizyon, radyo ve 
reklam etkinliklerinin ihtiyacı olan sanatçıların yetiştirilmesini 
amaçlamaktadır. Türk tiyatrosunun değerli sanatçılarından 
oluşan eğitmen kadrosu ile eğitim verilmektedir.

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftada 1 gün 5 saat 
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere devamlılık esastır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitir-
me Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
Programa en az ortaokul mezunu her yaşta öğrenci alınır.

Programın Açıklaması
Programın uygulaması stüdyo ve kamera çalışması ile yapılır.  Başarılı 
olan öğrencilere her türlü yayın kuruluşunda (Radyo-TV, konser salon-
ları, stüdyolar, v.s.) staj yaptırılır. Program, bu sektöre yönelik profesyo-
nel amaçlar taşıyan ya da güzel ve etkili bir şekilde Türkçe konuşmayı 
isteyen herkese açıktır.   

Programın Dersleri
Ses / Nefes  - Diksiyon –  Fonetik  -  Artikülâsyon - Türk Dili ve Tiyatro 
Dili  - Sunuculuk Eğitimi - Radyo Spikerliği  - Dublaj  -Şan
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Programın Amacı
Uzmanlar tarafından, ilgili sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle do-
nanmış elemanlar yetiştirerek, yetişmiş personel açığını kapatmayı amaçlamaktadır. 
Eğitim; Reklam yazarlığı ve yaratıcılığı harekete geçirecek dinamiklerin öğretimin-
den sonra, yaratıcı düşüncenin oluşmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi ve uy-
gulamalarla reklam mecralarında yer alacak her türlü metnin yazımı ve kampanya 
oluşturulmasının öğretilmesini hedeflemektedir.

Metin 
Yazarlığı
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Programın Açıklaması
Pazarlama karması, SWOT analizi ve FCB Grid çizelgesi, Brief oluştur-
mak ve algılanması, Ürünü değil konsepti satmak, Yaratıcılık kavram-
ları, Reklamda yaratıcılık (Kuluçka süresi, Metin akışı ve Neyin işe 
yaradığını anlamak), Temel yaratıcı reklam stratejileri / brief doğrultu-
sunda strateji oluşturmak, Reklamın vazgeçilmesi İKNA, Metin yazımı-
na bir ilanda başlamak, Türkçe’nin Dil Bilgisi kurallarına kısa bir bakış 
(Slogan nasıl oluşturulur?, Başlık nasıl yazılır?, Kaç çeşit başlık kulla-
nılır?, Çekici başlığı kullanmanın bağlı olduğu kurallar var mıdır?, Alt 
başlık-Resim altı deyip geçme, Ana/gövde metin hangi bilgileri taşır?, 
Paragraf başlıkları, logo, slogan, fiyat, sipariş adresleri, diğer gerekli 
firma bilgileri), Mükemmel satın alma ortamı yaratmak (Okurla uyum-
lu olma taktikleri, Uygulama-Kaygan kaydırak, Okumada yer çekimi 
kuvveti, Varsayımsal sınırlar), Yayın yapan reklam araçları için reklam 
yazmak: Radyo reklamları (Çeşitli briefler doğrultusunda spot yazımı, 
Jingle hazırlamak), TV reklam filmi yazarlığı (Teaser meraklandırma 
reklamları, Lansman reklamları, Prestij reklamları, Promosyon reklamları, 
Toplumsal sorumluluk reklamları, Devam filmleri, Hatırlatma amaçlı 5 ve 
10’’ lik TV filmleri, Tastemonial özelliği taşıyan TV reklam filmi yazımı, 
Kurumsal içerikli TV filmi, Ürün TV reklam filmi, Hizmet TV reklam filmi, 
Seçilmiş hedef kitlesine direk seslenen TV filmleri, Toplumsal uyarı ve 
eğitim reklam filmi), Basılı reklam ortamları için reklam metni hazırlamak: 
Gazete, Dergi, Föy, Broşür, Kitapçık, Katalog, Doğrudan postalama, 
Açıkhava reklamları metni ve internet reklamları metni, P.O.P malzeme-
leri için metin yazımı.

Programın Dersleri
REKLAM YAZARLIĞI
REKLAMIN FONKSİYONLARI VE AMAÇLARI 
REKLAM TÜRLERİ
REKLAM KAMPANYASI KAVRAMI
REKLAM VE YARATICILIK 
KONSEPT OLUŞTURMA 
TV REKLAM FİLMİ YAZARLIĞI 
RADYO REKLAMLARI YAZARLIĞI
YARATICILIK KAVRAMLARI 
REKLAMDA YARATICILIK

Programın Süresi
 Program hafta sonu seçeneklidir.  Toplam süre 5 aydır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere Katılım Belgesi verilir.

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.  
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Reklam
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Programın Açıklaması
Bu programa katılan öğrenciler, teorik olarak aldıklari bilgileri uygulama 
projeleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu şekilde planlayıp sunmayı öğrenir 
ve uygularlar.

Programın Süresi
Hafta içi: Cuma hariç hafta içi her gün 10.30 - 16.30 arası  
Hafta sonu: 09.30 - 18.30 arası (Cumartesi - Pazar)  
Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere  devamlılık esastır. 

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Amacı
Reklâm dünyasına, üniversite hocaları ve sektörün uzmanları 
tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle 
donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Programın Dersleri
MARKA (Yaratma ve Yönetimi-Oluşturulması- Markalaştırma)
REKLAM (Pazarlama- Reklam Analizleri- Brief – Çeşitleri - Yaratımı – 
Konsept oluşturma)
REKLAM SENARYOSU YAZIMI (Kimliği- Planlaması-  Mesajı –Çözümlemesi)
MEDYA (Planlama- Masa üstü yayıncılık - Prodüksiyon bilgileri) 
GÖRSEL KİMLİK (Grafik – Kolaj – Grafiksel etkinlik)  
REKLAM AJANSLARI (İşleyişleri – PR ve Reklam – Müdürlerin görevleri – 
Yönetim prosesleri)

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitirme Bel-
gesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında ve özel ve 
devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilirler ve konuları 
ile ilgili işyeri açabilirler).
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Halkla 
İlişkiler
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Programın Dersleri
HALKLA İLİŞKİLER (Çeşitleri - Proje yazımı – Stratejik Planlaması)
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI (Kurumsal aşamalar- Kurum 
Kültürü- Kurumsal Kimlik – Kurumsal Dergi)
HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA (Bülten yazımında püf noktalar 
-  Medya ortamları, PR’da kullanılan iletişim araçları - Basınla 
İlişkiler - Fuar düzenleme)
HALKLA İLİŞKİLERDE ORGANİZASYON (PR ölçme ve değer-
lendirme teknikleri - PR müdürü ve uzmanının firmadaki görevleri 
- PR’da yeni oluşumlar -  Marketing PR - Kriz PR’ı)

Programın Süresi
Hafta içi: Cuma hariç hafta içi her gün 10.30 - 16.30 arası  
Hafta sonu: 09.30 - 18.30 arası (Cumartesi - Pazar) 
Toplam süre 1 eğitim yılıdır. Derslere  devamlılık esastır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı 
Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek 
kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statü-
sünde görev alabilirler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Amacı
Halkla İlişkiler dünyasına, üniversite hocaları ve sektörün 
uzmanları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri-
ne yönelik bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Programın Açıklaması
Bu programa katılan öğrenciler, teorik olarak aldıklari bilgileri 
uygulama projeleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu şekilde planla-
yıp sunmayı öğrenir ve uygularlar.
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Autocad
Programı
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM



27

Programın Açıklaması
Autocad’a giriş
Autocad modları ile ilgili uygulamalar
Görüntü komutları ve uygulamaları
İki boyutlu çizim komutları ve uygulamaları
Düzenleme komutları ve uygulamaları
Katmanlar, renkler ve çizgi çeşitleri
Çizimlere yazı ekleme uygulamaları
Ölçülendirme ve uygulamaları
Blok (şablon) oluşturma ve uygulamaları 
İzometrik çizim uygulamaları
3 Boyutlu çizim uygulamaları
Kati modelleme ve uygulamaları
Yüzey modelleme ve uygulamaları
Hesaplama ve analizlerle ilgili uygulamalar
Çıktı alma işlemleri
Autocad programı ile çeşitli meslek dallarında değişik 
uygulamalar

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftada 
1 gün 4 saat şeklinde yapılır. Toplam süre 5 aydır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B 
Onaylı Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan 
öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, 
belediyelerin açtığı meslek kurslarında ve özel ve 
devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev 
alabilirler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
Programa teknik resim bilgisi olan ortaöğretim mezunu her 
yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.

Programın Amacı
Program, üniversite hocaları ve sektörün uz-
manları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve bek-
lentilerine yönelik bilgilerle donanmış doğru bir 
AUTOCAD eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan 
kaliteli elemanlar yetiştirmeyi ve sektörde çalı-
şanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.
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Web Tasarımı



Programın Amacı
Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru 
bir WEB TASARIMI eğitimi vermeyi, sektörün ihti-
yacı olan kaliteli elemanlar yetiştirmeyi, sektörde 
çalışanların eksiklerini tamamlamayı ve yaratıcı 
ve ihtiyaçları karşılayan web sayfaları oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

Programa Katılım Koşulları
İyi derecede bilgisayar bilen, grafik programlarına vakıf olan, 
temel sanat eğitimi almış, lise ve dengi okul mezunu her yaşta 
öğrenci ve yetişkin katılabilir. Grafik bölümü mezunları tercih 
edilir.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B 
Onaylı Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğ-
renciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediye-
lerin açtığı meslek kurslarında ve özel ve devlet okullarında 
Usta Öğretici statüsünde görev alabilirler ve konuları ile ilgili 
işyeri açabilirler).

Programın Süresi
Hafta içi (4 gün, 10:30-16:30 arası) ve 
hafta sonu seçeneklidir. Toplam süre 5 aydır.

Programın Dersleri
Web yazılım dilleri; 
HTML, ASP, CCS Javascript, AJAX, XML 

Web tasarım programları; 
Dreamweaver, Photoshop ve Flash
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Bilgisayarlı 
Muhasebe

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı 
Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek 
kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsün-
de görev alabilirler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.

Programın Amacı
Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir 
Bilgisayarla Muhasebe eğitimi vermeyi, sektörün ihtiya-
cı olan kaliteli elemanları yetiştirmeyi, sektörde çalı-
şanların eksiklerini tamamlamayı, sektörün ihtiyacı olan 
yetişmiş eleman açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Programın Dersleri
BİLGİSAYAR UYGULAMALI ÖN BÜRO MUHASEBESİ  (Stok, Cari, 
Kasa, Fatura, Banka İşlemleri)  - TEK DÜZEN HESAP PLANI  - 
ŞİRKETLER MUHASEBESİ  - KDV ve MUHTASAR BEYANNAME-
LERİNİN DÜZENLENMESİ  - SSK AYLIK BİLDİRGELER - YEVMİYE 
KAYITLARI  - İŞYERİ AÇMA/KAPAMA  - BİLANÇO ÇIKARTMA   - 
LOGO – ETA – MİKRO  - LİNK    Programları

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. 
Haftada 1 gün 5 saat şeklinde yapılır. Toplam süre 1 eğitim yılıdır.
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Büro Yönetimi
ve

Yönetici
SekreterliĞi
Programın Amacı
Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir Büro 
Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği eğitimi vermeyi, sektörün 
ihtiyacı olan kaliteli elemanları yetiştirmeyi, sektörde ça-
lışanların eksiklerini tamamlamayı, sektörün ihtiyacı olan 
yetişmiş eleman açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Programın Dersleri
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları - Kriz ve Stres Yönetimi
Fonetik, Diksiyon ve Güzel Konuşma
Büro Yönetimi
Temel Pazarlama - Zaman Yönetimi  -İletişim Teknikleri
Bilgisayar Kullanımı
Yönetici, Çalışanlar ve Müşteri İlişkileri
Dosyalama ve Arşiv (Bilgisayar ortamı dahil)  - Finansal İşlemler 
Ofiste Etkili Yönetim (Zaman ve Toplantı Yönetimi)  
Sözlü ve Yazılı İletişim (Telefon görüşmeleri odaklı)
Organizasyon Yönetimi

Programa Katılım Koşulları
Programa ilköğretim mezunu her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.

Programın Süresi
Hafta içi (4 gün, 10:30-16:30) ve hafta sonu seçeneklidir. 
Toplam süre 1 eğitim yılıdır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitir-
me Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler ve konuları ile ilgili işyeri açabilirler).
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ÇaĞdaş ve ileri 
Düzey
FotoĞrafçılık
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ÇaĞdaş ve ileri 
Düzey
FotoĞrafçılık

Programın Amacı
Fotoğraf, yüzyılımızda görsel sanatların vazgeçilmez 
bir parçası ve bir sanat dalı haline gelmiştir. Gelişen 
teknoloji fotoğraf makinesinin kullanımını kolaylaştırarak 
her kesimden insanın kendi imgelerini oluşturmasında 
ve görselleştirmesinde kullanabileceği pratik bir araç 
halini almıştır. Programın amacı temel fotoğraf bilgisini 
teorik ve pratikte fotoğraf severlere kazandırmaktır. Bu 
program, fotoğrafa yeni başlayanlar ve fotoğraf bilgi-
sini geliştirmek isteyenlere yönelik bir programdır.  

Programın Açıklaması
* Öğrenilen bilgilerin bir arada kullanılması, yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve okunması 
* Moda, Belgesel ve Araştırma, Stil life, Aktivite, Belge ve Back-
stage fotoğrafçılığı tanımları 
* Moda fotoğrafçılığında iç ve dış çekimler ve kurgulamalar ile 
Stil life ve Belge fotoğrafçılığı çalışmaları 
* Belgesel, Aktivite ve Backstage fotoğrafçılğı çalışmaları yapı-
larak öğrencinin mesleki gelişimine yeterli olacak düzeyde doğru 
bir fotoğrafçılık eğitimi vermek amaçlanmaktadır. 

Programın Dersleri
Uygulama ve teoride fotoğrafa giriş
Fotoğraf sanatı tarihi (Fotoğraf makinesinin tanımı)
Fotoğraf makinesinin çeşitleri, çalışma mantığı, bölümleri 
ve parçaları
Enstantene, diyafram ve pozlama: Işık, ısı, ISO, pixel kavramları 
Fotoğraf sanatında kurgu ve kompozisyon
Fotoğraf sanatında renk ve ışık 
Espas (derinlik) ve doku

Programın Süresi
Program haftada bir gün, toplam 3 saattir. 
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. 
Toplam süre 5 aydır.  

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere Katılım 
Belgesi verilir.

Programa Katılım Koşulları
Programa ilköğretim mezunu her yaşta öğrenci ve yetişkin katılabilir.
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Restoratör 
EĞitim
programı
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Programın Amacı
Kâgir-ahşap binaların ve süsleme elemanlarının restorasyo-
nunu, binaların rölövesini alarak, restitüsyon ve restorasyon 
projelerini bilgisayarlı ve elle çizme işlerini kendi başına ve 
belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişiler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Dersleri
Temel İşlemler (İnşaat) -Bağıntılar 
Ölçü ve Ölçekler -Geometrik Hesaplar ve Çizimler 
Statik Hesaplar 1 -Statik Hesaplar 2 
İz Düşüm - Temel Görünüşler 
Perspektif -Kesitler - Çizim 
Ahşap Oyma Restorasyon- Bezeme -Tavan ve Döşemeler - Sütun ve 
Duvarlar
Bitki Motifleri -Hayvansal Motif ve Figürleri -Geometrik Motifler 
Duvar Bezeme –Fresko - Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korunması
Çini Restorasyonu -Varak Sanatı - Cam Boyama 
Kurşun ve Tiffany Vitray -Mozaik Vitray - Alçı Vitray Restorasyonu 
Yüzey Oyma-  Dekupe Oyma-Tabii Şekil Oyma 
Tornalamaya Hazırlık -Doğrusal Tornalama 
Ahşap Kakma -Kaplama ile Kakma-  Ahşap Eskitme 
Kündekâri -Sedef Kakma- Taş Oyma 
Horasan Harcı ve Malakari 
Kâgir Yüzey Temizleme - Kâgir Eser Onarım ve Koruma 
Rölöve Ölçüsü Alma -Rölöve Bina Proje Çizimi -Merdiven Çizimleri 
Bina Plan Çizimleri -Çatı Çizimleri -Bina Kesit Çizimleri 
Bina Görünüş Çizimleri 1 -2
Restitüsyon Projeleri - Restorasyon Projeleri 
Bilgisayarla Çizime Hazırlık -Kapı ve Pencere -Merdiven - Motif Çizme
Bilgisayarla Normal Kat Planı Çizimi -Zemin Kat Planı Çizimi -Çatı Çizim-
ler -Kesit Çizimi -Görünüş Çizimi
Bilgisayarla Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çizimleri

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bi-
tirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında 
ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statüsünde görev alabilir-
ler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Eğitim haftada 8 saat 
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 akademik yıldır.
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Programın Dersleri
Ölçü ve Ölçekler / Geometrik Hesaplar - Geometrik Çi-
zimler / Alçı / Bitki Motifleri - Hayvansal Motif ve Figürleri 
- Geometrik Motifler / Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve 
Korunması / Taş Oyma / Horasan Harcı ve Malakâri / Kâgir 
Yüzey Temizleme - Kâgir Eser Onarım ve Koruma

Programın Amacı
Kâgir restorasyonu eğitim programı, kâgir binaların 
ve süsleme elemanlarının restorasyonunu becerisi-
ne sahip kişileri yetiştirerek, sektörün nitelikle eleman 
ihtiyacını karşılamayı amaçlar.  

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftda 8 saat 
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 akademik yıldır.

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı 
Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı 
meslek kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici 
statüsünde görev alabilirler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).

^Kagir 
Restorasyonu 
EĞitim Programı
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Programın Amacı
Ahşap Restorasyonu programı; ahşap binaların ve 
süsleme elemanlarının restorasyonunu yapma bece-
risine sahip nitelikli kişiler yetiştirerek, sektörün nitelikli 
eleman açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Programın Dersleri
Ölçü ve Ölçekler / Geometrik Hesaplar -Geometrik Çizimler 
/ Ahşap -Ahşap Oyma Restorasyonu / Bitki Motifleri -Hay-
vansal Motif ve Figürler- Geometrik Motifler / Ahşap Bezeme 
-Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korunması / Ahşap Ta-
van ve Döşemeler -Ahşap Sütun ve Duvarlar / Ahşap Eskitme 
Yüzey Oyma -Dekupe Oyma-Tabii Şekil Oyma / Tornalama-
ya Hazırlık -Doğrusal Tornalama / Ahşap Kakma -Kaplama 
ile Kakma - Kündekâri -Sedef Kakma

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

AHŞap 
Restorasyonu 
Eğitim Programı

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B 
Onaylı Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğ-
renciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediye-
lerin açtığı meslek kurslarında ve özel ve devlet okullarında 
Usta Öğretici statüsünde görev alabilirler, konuları ile ilgili 
işyeri açabilirler).

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftada 8 saat  
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 akademik yıldır.
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Süsleme 
Restorasyonu
EĞitim Programı
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Programın Amacı
Süsleme Restorasyonu eğitim programı, kâgir ve 
ahşap yüzeylere yapılan bezemeli eserlerin, vitray ve 
çinili eserlerin bakım-onarım ve korunması becerisine 
sahip nitelikli kişileri yetiştirerek sektörün nitelikli ele-
man ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır.

Programın Süresi
Hafta içi ve hafta sonu seçeneklidir. Dersler haftda 8 saat 
şeklinde yapılır. Toplam süre 1 akademik yıldır.

Programa Katılım Koşulları
İlköğretim mezunu, her yaş grubundan istekli katılabilir.

Programın Dersleri
Ölçü ve Ölçekler 
Geometrik Hesaplar -Geometrik Çizimler 
Bitki Motifleri -Hayvansal Motif ve Figürler -Geometrik Motifler 
Duvar Bezeme –Fresko-Ahşap Bezeme 
Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korunması 
Çini Restorasyonu -Varak Sanatı -Cam Boyama 
Kurşun ve Tiffany Vitray Restorasyonu 
Mozaik Vitray Restorasyonu-Alçı Vitray Restorasyonu

Programın Derecesi
Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı 
Bitirme Belgesi verilir (Bu bölümden mezun olan öğrenciler Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek 
kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta Öğretici statü-
sünde görev alabilirler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).
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Mesleki Eğitim Programları İçin

PERA COLLEGE/ KANADA - Vancouer
OCN / İNGİLTERE - LONDRA

Uluslararası 
Belgelendirme 
Alternatifleri
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Pera College, Kanada’nın Vancouver şehrinin merkezindedir ve uluslar arası öğrenciler ile sanat tutkunları için dil ve 
güzel sanatlar eğitimi vermektedir. Vancouver dünyanın en yaşanılır şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Birleşmiş 
Milletler tarafından son 10 yıl içerisinde 7 kez dünyada yaşanmaya en uygun şehir seçilmiştir). Pera College, uluslar 
arası geçerliliğe sahip çeşitli sertifika ve diploma seçenekleri sunarak, öğrencilerin kariyer hayalleri doğrultusunda 
öğrenim görebilecekleri ve çalışabilecekleri verimli bir ortam sağlamaktadır. Pera College, öğrencilerin hem dil, hem 
de mesleki bilgilerini yerinde geliştirerek tam donanımlı olarak iş hayatına atılmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 
Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler sayesinde uluslar arası bir platform oluşturan Pera College, sosyal çevre 
edinme konusunda da oldukça başarılıdır. Ulaşım sorunu olmayan bir bölgede yer alan okul, aynı zamanda sosyal, 
sanatsal ve sportif etkinliklerin de merkezindedir. Dünyanın öğrenci yaşamı olarak en güvenli şehri olan Vancouver’ın 
aktivitelerinden öğrenciler maksimum derecede yararlanmaktadır.
Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’ndeki farklı mesleki eğitim programlarından mezun olan öğrenciler, Pera 
College’de bilgilerini geliştirerek kariyer hedeflerine ulaşabilirler. Pera Güzel Sanatlar öğrencisi ya da mezunu 
olmayanların da ilgili alanlarda eğitim alabilecekleri Pera College’in sunduğu eğitim olanakları şu şekildedir; 
- Moda tasarım sertifika ve diploma programları
- İç mimari sertifika ve diploma programları
- Grafik tasarım sertifika ve diploma programları
- Bilgisayar programcılığı sertifika ve diploma programları
- Co-Op programı (2 ay dil eğitimi + 2 ay ağırlama eğitimi + 2 ay iş İngilizcesi veya uçuş görevlisi eğitimi)
- Fotoğrafçılık eğitimi
- Barista sertifika programı
- Uçuş görevlisi sertifika programı

Detaylı bilgiye www.peracollege.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

PERA COLLEGE
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NATIONAL OPEN
COLLEGE NETWORK

OPEN 
COLLEGE NETWORK
İngiltere’de bulunan, OPEN COLLEGE NETWORK’ün (OCN) amacı, başarının kredi esaslı dersler ve nitelikler yoluyla 
oluşacağı bilinciyle nitelikli öğrenmeyi desteklemek ve imkânlarını genişletmektir. 
Kredilendirme yoluyla, formal ve enformal eğitim sistemlerinin karşılamakta yetersiz 
kaldığı öğrenci ihtiyaçlarını, sorumlu, yenilikçi çözümler ve vasıflar ile sağlayarak 
öğrencilerin topluma katılmalarına, öz güvenlerinin gelişmesine ve kendi potan-
siyellerini kanıtlamalarına yardımcı olmayı hedefler. OCN, kredi ve ünite tabanlı 
bir BELGELENDİRME kurumudur ve eğitim hizmeti vermemektedir. OCN belgeleri; 
her biri kredi ve seviye değeri taşıyan ünite değerlendirmelerini içermektedir. 10 
saatlik eğitim 1 krediye eşit olarak düşünülmektedir. 
OCN çalışmalarını “onaylanmış merkezler” vasıtasıyla yürütür. İngiltere genel-
inde 2500’ü aşkın merkez, her yıl yaklaşık 800 bin öğrenciye OCN bel-
gelerini sunmaktadır. Türkiye’de ise tek onaylı OCN merkezi PERA GÜZEL 
SANATLAR’dır. Pera Güzel Sanatlar, 2009 yılı itibariyle OCN’nin Türkiye’deki 
ve deniz aşırı ülkelerdeki tek yetkili kurumu haline gelmiştir. Pera Güzel Sanat-
lar, bunu yaparak, mesleki eğitim programlarına katılan öğrencilerine ve bu 
programların mezunlarına, iş hayatına atılmalarında, mevcut istihdam olanaklarını 
geliştirmelerinde ve ileri eğitime yönelmelerinde destek olmayı hedeflemektedir. 
Pera Güzel Sanatlar öğrencileri ya da mezunları, okulda aldıkları eğitimin so-
nunda elde ettikleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bitirme belgesinin yanı sıra, 
OCN’nin verdiği kredi tabanlı belgeyi de alma şansına sahiptir. OCN Seviye 3 
standardında sunulan bu belgelerde “Sertifika” ve “Diploma” seçenekleri bulun-
makta, katılımcı kendi tercihine göre bu belgelerden birini alabilmektedir. OCN 
belgesi sahibi bir öğrenci; 
• İşe başvurularında uluslar arası standartlarda sahip olduğu nitelik ve 
becerileri ortaya koyabilme, 
• İş hayatında mevcut istihdam koşullarının iyileştirilmesini sağlayabilmekte, 
• İleri eğitim seçeneklerine yönelirken sahip olduğu bilgi ve becerileri 
uluslar arası seviyede kanıtlama şansına sahip olmaktadır. 

OCN Seviye 3 sahibi bir kişi, kapsamlı bir seviyede birtakım bilgi, beceri ve 
anlayışı kazanma ve uygulama yeteneği olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla 
birlikte üniversiteye girme, bağımsız olarak çalışma veya diğer kişilerle birlikte 
çalışırken de denetleme ve eğitim çalışmaları yapma becerilere sahiptir. Bu 
belge uluslar arası standartlarda; A Seviyesi, İleri Kredi, Uygulamalı Konularda 
GCE, Uluslar arası Bakalorya, Anahtar Beceriler Seviye 3, NVQ – Seviye 3, BTEC 
Diploma, Sertifika ve Belge seviyelerine eşittir.



45

OCN İç Mimari 
Belgelendirme Sistemi
OCN İç Mimari Belgesi sadece Pera Güzel Sanatlar İç Mimari Bölümü öğrenci ve mezunları için özel olarak 

hazırlanmış bir belgelendirme sistemidir ve Bölüm içerisinde verilen eğitime paralel olarak 
hazırlanmıştır. Her yıl, eğitim başladıktan sonra duyurulan OCN kayıt dönemi içerisinde 
kaydını yaptıran öğrenciler, akademik yıl içerisinde seçtikleri belge türüne göre çeşitli ders 
başlıkları altında projeler, yazılı-sözlü alıştırmalar, alan çalışmaları, obje üretimleri gibi çeşitli 
ödevleri öğretmenlerinin rehberliğinde, OCN standartları doğrultusunda hazırlar. Eğitim yılı 
sonunda hazırlanan ve öğretmen tarafından onaylanan çalışmalar İngiltere / OCN’den 
gelen bir denetmen tarafından incelenir. Denetmen dilediği taktirde adayların herhangi 
biri veya hepsiyle görüşme talebinde bulunabilir. Görüşme Pera Güzel Sanatlar ’ın gözeti-
minde gerçekleşir. Denetmen, tüm çalışmaları inceledikten sonra “geçerli” ya da “geçersiz” 
şeklinde değerlendirme yapar. Geçerli olarak değerlendirilen öğrencilerin belgeleri OCN 
tarafından hazırlanarak Pera Güzel Sanatlar ’a gönderilir. “Geçersiz” kabul edilen çalışmanın 
sahibi, hakkını kaybetmeden, eksiklerini gidererek bir sonraki yıl tekrar başvurabilir. Ek bir kredi 
almadığı sürece ekstra bir ödeme yapmasına gerek kalmaz. 
Öğrenciler çalışmalarını, her bir ders için ayrı ayrı hazırlamak durumundadır. Dersler için 
“zorunlu” ve “seçmeli” olarak ifade edilen çalışma seçenekleri bulunmaktadır. “Zorunlu” olarak 
belirtilenlerin tümü yapılmalıdır, aksi taktirde çalışmalar “geçersiz” olarak kabul edilecektir. 
“Seçmeli” çalışmaların hangisinin yapılacağı öğretmenle karşılıklı olarak karar verilecektir, 
seçmelilerden herhangi birinin yapılmamış olması değerlendirmenin “geçersiz” sayılması için 
neden değildir. Sertifika ve diploma seçeneklerinde belirtilen kredilerden her biri 10 saatlik 
eğitime tekabül etmektedir. Bu durumda Sertifika alan bir öğrencinin 300 saat, Diploma alan 
bir öğrencinin ise 450 saat eğitim aldığı düşünülecektir. 
OCN belgesi almak için kayıt yaptıran öğrenci ve mezunların öğretmenleri tarafından 
kendilerine iletilen tarihlere azami dikkat göstermesi gerekmektedir. Her bir ödev için teslim 
tarihi verileceği gibi, tüm belgelerin toplanması için de tarihler iletilecektir. Bu tarihler 
doğrultusunda çalışmalarını teslim etmeyen adayların belgelerini alamamasından Pera 
Güzel Sanatlar sorumlu olmayacaktır. OCN’e kayıt yaptırdıktan sonra iptali mümkün değildir. 
Öğrenci herhangi bir nedenden dolayı kaydını iptal etmek istese dahi, ödediği belge 
harcını geri alması mümkün olmayacaktır. Ancak öğrencinin çalışmalarının yetersiz olarak 
değerlendirilmesi durumunda, bir sonraki yıl eksiklerini gidererek ve ödeme yapmadan OCN’e 
başvurması imkan dâhilindedir. 

* Başka eğitim kurumlarında İç Mimari ve Dekorasyon eğitimi almış ya da almakta olan 
öğrenciler de OCN’e kayıt yaptırabilirler! 
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YURTDIŞI EĞİTİM VE 
KÜLTÜR GEZİ 
PROGRAMLARI
İTALYA / FLORANSA
Türkiye’de resim, heykel, sanat tarihi, seramik, iç mimari, grafik, endüstriyel tasarım, moda tasarım, takı tasarımı ve güzel 
sanatların ilgili diğer dallarında eğitim almayı planlayan, eğitim almış veya almakta olan veya sanata ya da İtalyan 
kültürüne ilgi duyan herkesin İtalya’nın Floransa kentinde sanat eğitimi almasını sağlayarak, bilgi, beceri ve kültürünü 
yükseltmeyi hedefleyen bir eğitim ve gezi programıdır. 
Katılımcılar, açık hava müzesi olarak nitelendirilen Floransa’da, şehrin en önemli projelerine imza atmış köklü eğitim 
kurumlarından biri olan Palazzo Spinelli Istituto del’Arte e il Restauro’da uzman ve deneyimli İtalyan eğitmenlerden 
Türkçe tercüman eşliğinde eğitim alırlar. Eğitim programının içerisinde, dünyanın en önemli müzelerinden Galleria 
degli Uffizi, Palazzo Pitti ve Duomo’nun gezilerek, ustaların eserlerinin incelendiği Sanat Tarihi Dersi, Dekorasyon 
Teknikleri (mermer, tuğla ve taş görünümü verme ile ilgili teknikler ve Trompe l’Oeil) ve Fresco (duvar resmi) dersleri 
bulunmaktadır. Ayrıca haftada bir gün; Türkiye’den katılımcılara eşlik etmek üzere gelen öğretmenler eşliğinde dış 
mekanda çizim dersleri yapılmaktadır.
Katılımcılar, ders dışındaki saatleri kültürel, sanatsal ve eğitim aktiviteleriyle değerlendirir. Floransa’daki Ponte Vec-
chio, Palazzo Vecchio, Michelangelo Tepesi, San Miniato Kilisesi, Santa Croce Kilisesi, Galleria Accademia, Santa 
Maria Novella Kilisesi, San Lorenzo Kilisesi, Medicee Şapeli, Santa Spirito Meydanı gibi önemli sanat ve kültür 
merkezlerini ziyaret eden katılımcılar, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere atölye, sergi gibi alanlarda da 
çalışmalar yapacaktır. Hafta sonları ise İtalya’nın farklı şehirlerine geziler düzenlenir. İtalya’nın başkenti Roma’nın 
kutsal bölgesi Vatikan’ı, Aşıklar Çeşmesi’ni, İspanyol Merdivenleri’ni, Colosseum’u, Roman Formu’nu, Mussolini’nin 
Balkonu’nu, Panteon’u ve diğer önemli yerleri profesyonel Türk rehber eşliğinde gezecek olan 
katılımcılar, Venedik’te muhteşem kanalların, gondol gezisinin ve San Marco meydanının 
keyfini çıkartacaklar. Bunun dışında Pisa’da Pisa Kulesi ve Katedralini, 
Siena’da ise Piazza del Campo, La Torre 
del Mangia ve Il Duomo’yu görme 
şansı olan katılımcılar, gezi sonunda 
Palazzo Spinelli’den sertifikasını ve 



47

FRANSA / PARİS 
Dünyanın en önemli müzelerinde yer alan eşsiz eserleri göstermeyi ve seçkin mimarlık, 
dekorasyon, peyzaj, resim ve heykel örnekleriyle dolu sokakları Paris romantizmi altında 
yaşatmayı amaçlayan bir programdır. Gezi programında, dünyanın tartışmasız en önemli 
dekorasyon fuarı olan Maison & Objet fuarına ziyaret de bulunmaktadır. İç mimari, deko-
rasyon, mobilya – aksesuar, endüstriyel tasarım, resim ve heykel alanlarında eğitim almış, 
almakta olan veya ilgili sektörlerde çalışanların büyük ilgi gösterdiği fuar, katılımcılara bu 
sektördeki lider firmalarla tanışma ve yeni tasarımları takip imkanı sunmaktadır. Türkiye’de 
resim, iç mimari, grafik, endüstriyel tasarım, mimari, heykel, sanat tarihi, moda tasarım, takı 
tasarımı ve güzel sanatların diğer dallarında eğitim almayı planlayan, eğitim alan veya 
bu sektörlerde çalışanlar ile sanata ilgi duyan herkesin katılımına açık bir kültür gezisidir. 
Gezi, her yıl sömestre tatilinde 10 gün süreyle yapılır. Gezinin programı şu şekildedir; 

1. Gün – Paris’e gidiş
2. Gün – “Maison & Objet Paris” fuarı gezisi 
3. Gün – Paris Turu: Eiffel’e çıkış, Seine Nehri tekne turu ve Montmarte gezisi 
4. Gün – La Defense – Dorsay Sarayı gezisi 
5. Gün – Versailles Sarayı ve St. Germain gezisi
6. Gün – Louvre Müzesi ve çevresi gezisi 
7. Gün - Picasso Müzesi ve Notre Dame gezisi
8. Gün – Disneyland Resort Paris gezisi 
9. Gün - La Fayatte – Champs Elysees gezisi
10. Gün – İstanbul’a dönüş
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